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  الملخص:

للحصوؿ على الطاقة النووية إىل عدة عقود، من خالؿ  تعود اجلهود اإليرانية     

عهدين سلتلفني يف إطار ما يعرؼ بالربنامج النووي، حيث كاف األوؿ يف ظل 

حكم الشاه أما الثاين بعد وقوع الثورة اإلسالمية، وما يزاؿ قائما حىت اآلف. 

اف الدوافع لذلك تسعى دراستنا إىل تتبع تاريخ الربنامج النووي اإليراين، وكذا بي

 اإليرانية الكامنة للحصوؿ  على الطاقة النووية.

 إيراف، تاريخ إيراف، الربنامج النووي. الكلمات المفتاحية:

 

     Abstract: 

     The Iranian efforts to obtain the nuclear power 

get to several decades, through two different eras in 

the context of what is known as the nuclear 

program, the first was period under the rule of the 
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Shah and the second after the Islamic revolution, 

and remains till. Therefore, our study seeks to trace 

the history of Iran's nuclear program, as well as the 

hi den motives behind the Iranian motives for 

nuclear power. 

 مقدمة: 

على حيز كبري من اىتمامات احلكومات استحوذ الربنامج النووي اإليراين       

، والذي مثل اىتمامو بالطاقة "زلمد رضا هبلوي"اإليرانية ادلتعاقبة منذ عهد الشاه 

النووية جزءا من جهوده الرامية إىل ربويل إيراف قوة إقليمية، وتواصل ىذا االىتماـ 

رغم تعثره يف بعض الفًتات ليبقى  1979بعد قياـ الثورة اإلسالمية اإليرانية عاـ 

نحاوؿ وس، بأحقيتها يف امتالؾ الطاقة النوويةطموحا قويا يدفع بإيراف إىل ادلطالبة 

يف تبياف تاريخ الربنامج النووي اإليراين وكذا دوافعو من خالؿ تناوؿ النقاط 

 التالية:

 األول: تطور البرنامج النووي اإليراني حورالم

بعدة مراحل منذ بداياتو حيث استمرت إيراف  مر الربنامج النووي اإليراين       

إدارهتا، إذ كانت فًتة ما  يف مسعاىا المتالؾ التقنية النووية عرب سلتلف مراحل

ربنامج المرحلة اشتد فيها اجلدؿ حوؿ  2003ريكية على العراؽ بعد احلرب األم
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عندما ثبت أف إيراف تستعمل وبشكل سري تقنيات الوقود النووي  النووي اإليراين

 الدورية، وعليو سنحاوؿ بياف تطور الربنامج النووي اإليراين.

كانت بدايات الربنامج النووي اإليراين من خالؿ التعاوف الوثيق مع الواليات 

ادلتحدة منذ منتصف اخلمسينيات، حيث وضعت الواليات ادلتحدة أسس 

عالقات اسًتاتيجية وثيقة مع نظاـ الشاه "زلمد رضا هبلوي" وجاء التعاوف 

امج الذرة من أجل النووي بني إيراف والواليات ادلتحدة األمريكية من خالؿ برن

 8أعلنو يف  السالـ، وىو برنامج كاف الرئيس األمريكي "دوايت إيزهناور" قد

الدورة السنوية للجمعية العامة لألمم ادلتحدة  ، يف كلمتو أماـ1953ديسمرب 

حبيث ديكن  هبدؼ إتاحة الطاقة الذرية أماـ االستخدامات السلمية لدوؿ العامل

يف أغراض التنمية وتوليد الطاقة وغري ذلك من أف تستخدـ ىذه الطاقة كذلك 

  .(1)االستخدامات السلمية

مع الواليات ادلتحدة على  1957وعلى أساس ىذا الربنامج وقعت إيراف يف عاـ 

اتفاقية للتعاوف النووي يف اجملاالت ادلدنية مدهتا عشر سنوات حيث حصلت إيراف 

، وعلى عدة  (2)دلتحدةعلى مساعدات نووية فنية من الواليات ا دبوجبها

، كما تعاوف اجلانباف يف كيلوغرامات من اليورانيـو ادلخصب لألغراض البحثية

البحوث ادلتعلقة باالستخدامات السلمية للطاقة الذرية. ويف نفس العاـ قامت 

الواليات بنقل معهد العلـو النووية من بغداد إىل طهراف وكاف ىذا ادلعهد يتبع 
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)حلف بغداد(، الذي كاف يضم الواليات ادلتحدة والعراؽ منظمة احللف ادلركزي 

وإيراف وتركيا وجرى ىذا النقل ألسباب سياسية يف ظل التوترات الداخلية اليت  

كانت تتزايد آنذاؾ يف العراؽ، وكانت ىذه اخلطوة زلط ترحيب كبري من طرؼ 

وبعد زيارة الشاه  ،(3)الشاه وقد أعرب عن اىتمامو الشخصي بالطاقة النووية

وإطالعو على أحد ادلفاعالت النووية مت  تشكيلو للجنة  1957لفرنسا عاـ 

اخلرباء بعد عودتو مباشرة لدراسة إمكانية بناء مفاعل نووي يف إيراف، وقد كثف 

الشاه االتصاالت مع كل من فرنسا وأدلانيا الغربية لالتفاؽ معها على بناء ادلفاعل 

لى إثر ذلك مت إنشاء مركزين للبحوث النووية األوؿ يف جامعة النووي اإليراين، وع

بعد تزويد الواليات  1958مدينة أصفهاف يف عاـ من طهراف والثاين قريب 

وخالؿ عاـ  ،ميغاواط لألحباث النووية 5ادلتحدة إليراف دبفاعل نووي صغري سعتو 

سرائيل وأطلق مت استحداث برنامج للبحوث النووية ادلشًتكة بني إيراف وإ 1960

عليو اسم برنامج "الزىرة"، وقد بني الشاه سياسة دولتو يف ىذا اجملاؿ من خالؿ  

بضرورة أف تكوف إيراف من الدوؿ ادلعنية  1961كتابو "مهمة لبالدي" عاـ 

تدعم بانضماـ إيراف  يف استخداـ الذرة سلميا، وىذا مابالعلـو النووية ورغبتها 

ومن خالؿ مصادقتها على  1968جواف  1الذرية يف إىل ادلنظمة الدولية للطاقة 
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. لقد 1970فيفري  2( يف NPTمعاىدة عدـ انتشار األسلحة النووية )

سبكنت إيراف من ربقيق أرباح كبرية نتيجة تصدير النفط بعد األزمة الدولية عاـ 

، وىذا ما وفر ذلا التكاليف الباىضة الالزمة لتتحوؿ من رلاؿ األحباث 1973

يف عاـ  ة إىل رلاؿ التطبيق، وعلى إثر ذلك مت االتفاؽ مع أدلانيا الغربيةالنووي

معاملة  على تزويد إيراف بالتقنية الالزمة لتخصيب اليورانيـو وإعادة 1975

البلوتونيـو وبناء مفاعلني األوؿ يف منطقو بوشهر والثاين يف منطقة األىواز، تبلغ 

مت إصلاز بناء  1977 -1976 ميغاواط، وخالؿ عامي 1200طاقة كل منهما 

احملطتني واسترياد األجهزة وادلعدات الالزمة ذلا. وعلى صعيد التعاوف مع فرنسا 

فإنو مت االتفاؽ على بناء أربعة مفاعالت فرنسية يف مدينة "دارخوين" عاـ 

، باإلضافة إىل ذلك أسهمت إيراف يف سبويل مشروعني فرنسيني لتخصيب 1977

من تكاليف  %25و %5.2رديف" بنسبة ا "يورديف وكو اليورانيـو مها رلمع

إنشائهما بغية تأمني القاعدة الالزمة للحصوؿ على الوقود النووي، ويف رلاؿ 

احلصوؿ على الوقود النووي أكدت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف أواخر 

يف إحدى الشركات الربيطانية  %10السبعينيات امتالؾ إيراف حلصة تبلغ 

الستخراج اليورانيـو من جنوب إفريقيا وأف إليراف شلثلني يف رللس إدارة ىذه 

                                                           

NPT* للحد من انتشار األسلحة النووية، بدأ التوقيع عليها يف  : ىي اتفاقية
 دولة. 189وقعت على االتفاقية  اآلف، وحىت  01/7/1968
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الشركة، باإلضافة إىل إعالف إيراف عن اكتشاؼ احتياطي كبري من مادة اليورانيـو 

 .(4)يف منطقة "كرماف"

جيا تطوير تكنولو يعمل على زيادة كاف اجلانب اإليراين   ىآخر جهة ويف 

الواليات  التخصيب الليزري، حيث حصلت إيراف على أربعة أجهزة ليزر من

، ومل يكتف الشاه بالتعاوف مع الدوؿ الرئيسية الثالث 1978ادلتحدة يف عاـ 

الواليات ادلتحدة وفرنسا وأدلانيا الغربية، بل اىتمت بالتعاوف يف اجملاالت النووية 

، فقد وقعت اتفاقا الدمنارؾ وجنوب إفريقيامع كل من األرجنتني واذلند واسًتاليا و 

ودبوجب ىذا  1974األرجنتني على التعاوف يف اجملاؿ النووي يف ماي  مع

للجنة الطاقة  االتفاؽ زار طهراف األدمرياؿ "أرماندو كويهالت" الرئيس السابق

، وقدـ إليراف نصائح بشأف برنارلها النووي. 1974الذرية باألرجنتني يف ماي 

للتعاوف النووي  1975وص اذلند فقد وقعت إيراف اتفاقا يف فيفري أما خبص

الشامل مع اذلند، وفيما خيص التعاوف بني إيراف وجنوب إفريقيا فإف التعاوف تركز 

، حيث وافقت جنوب إفريقيا يف عاـ  باألساس يف رلاؿ احلصوؿ على اليورانيـو

يف لكعكة الصفراءمليوف دوالر من ا 700على تزويد إيراف دبا قيمتو  1976

مقابل قياـ إيراف بتمويل عملية بناء زلطة لتخصيب اليورانيـو يف جنوب 

 .(5)إفريقيا
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وعلى إثر صلاح الثورة اإلسالمية يف إيراف تأثر الربنامج النووي اإليراين بعد سقوط 

تأثرا كبريا، فقد توقفت ادلساعدات األمريكية وتوقف العمل  1979الشاه عاـ 

النووية الفرنسية واألدلانية، ومت ذبميد نسبة ادلسامهة اإليرانية يف رلمعي بادلفاعالت 

"يورديف وكورديف". أما على الصعيد الداخلي فقد أعرب "اخلميين" وحكومة 

حاجة إيراف اإلسالمية إىل تكنولوجيا الغرب شلا أدى إىل توقف  ادلاليل بعدـ

اإليرانية شهد الربنامج  –عراقية الربنامج النووي كليا بشكل مؤقت، وإباف احلرب ال

النووي اإليراين انتعاشا من جديد بعد استئناؼ جلنة الطاقة الذرية اإليرانية لعملها 

وكاف آية اهلل "هبشيت" وىو ادلشرؼ األوؿ على تطوير الربنامج النووي يف حينو 

والذي سعى إىل التعاوف رلددا مع أوربا وباكستاف، وىكذا أعيد العمل 

الت النووي اإليرانية بعد طرح ادلوضوع على رللس الشورى واحلصوؿ على بادلفاع

جرى  1981موافقتو، ومت عقد ندوة يف مركز العلـو النووية يف "أصفهاف" عاـ 

خالذلا تقومي عمل منظمة الطاقة الذرية اإليرانية والتأكيد على هنج الدولة يف 

كنولوجيا أنظمة الوقاية مواصلة اجلهد لبناء زلطة نووية يف إيراف وتطوير ت

  .(6)النووية

يف  مل تتسبب احلرب مع العراؽ يف وقف زلاوالت حكومات الثورة اإليرانيةو 

قد ركزت اجلهود اإليرانية على اذباىات زلددة استكماؿ ادلشروعات النووية، ف
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واستكماؿ البنية النووية األساسية سبثلت يف: استكماؿ "زلطة بوشهر للطاقة"

استعادة الكوادر العاملة يف اجملاؿ النووي، والتعاوف مع أكرب عدد  والعمل على

، لقد بدأت إيراف تظهر اىتماما يف فصل (7)شلكن من الدوؿ يف اجملاالت النووية

"النظائر بالليزر" يف منتصف الثمانينيات إذ سعت للحصوؿ على الدعم اخلارجي 

، وبدأ 1987لنووي عاـ من عدة مصادر، ووقعت مع باكستاف اتفاقية للتعاوف ا

سلتصوف من مؤسسة الطاقة الذرية اإليرانية التدرب يف باكستاف وكاف العامل 

الذي قاد جهود باكستاف لتطوير مواد  النووي الباكستاين "عبد القدير خاف"

وجانفي  1986األسلحة النووية، قد قاـ بزيارة طهراف وبوشهر يف فيفري 

يف رلاؿ البحوث النووية مع الصني  ، وقامت إيراف بتقوية صالهتا1987

الشعبية، ووقعت الدولتاف اتفاقية تعاوف رمسية يف رلاؿ البحوث النووية عاـ 

. ويبدو أف اجلهود اإليرانية يف اجملاؿ النووي قد اكتسبت ادلزيد من 1990

اإليرانية حيث اعتمدت إيراف بقوة على كل من  –احلماس بعد احلرب العراقية 

ذكرت تقارير أف الرئيس  1992ية والصني الشعبية، ويف سبتمرب روسيا االرباد

"ىامشي رافسنجاين" أهنى مفاوضات خاصة بشراء مفاعل أو اثنني  السابق اإليراين

ميغاواط من الصني الشعبية خالؿ زيارتو لبكني، وىو ما  330 -300بطاقة 

أفريل  13ويف  .(8)أدى إىل احتجاج الواليات ادلتحدة الفوري لدى الصني
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مليار دوالر إلنشاء أربع زلطات  2.2وافق الربدلاف اإليراين على اعتماد  1993

ميغاواط، وقد سعت إيراف  120نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بقوة إمجالية تبلغ 

إىل ربقيق نوع من االكتفاء الذايت من أجهزة الطرد ادلركزي عن طريق تطوير 

 1995و 1993 الفًتة ادلمتدة بني عامي قدراهتا يف رلاؿ صنعها زلليا، ويف

جهاز طرد مركزي بالتعاوف مع أدلانيا  500حصلت على ما يكفي لتصنيع 

" الباكستاين تبلغ سعة كل منهما حوايل P1وأنشأت أربعة أجهزة مشاهبة جلهاز "

 2002 – 1997ثالث وحدات عمل منفصلة، واستطاعت على امتداد الفًتة 

،أف تصنع مجيع مكونات ال  "سادس فلوريد اليورانيـو"دبا يف ذلك  يورانيـو

(Uranium Hexafluoride ذاتيا مستخدمة ما يراوح بني )20و 15 

ت خالؿ ػػدمػة واستخػػػػكما سبكنت إيراف من اختبار أجهزة الطرد ادلركزي كاف  آلة.

تقارير  دػػق أحػػوف 2007ري ػفيف 17و 2006ر ػنوفمب 2رة ادلمتدة بني ػتػالف

"،   66الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما مقداره  كغ من "سادس فلوريد اليورانيـو

، كما بدأت منذ فيفري %5وصلحت يف زبصيب اليورانيـو عند مستوى يقل عن 

وكانت أزمتها مع الغرب  ،(9)اختبار أجهزة الطرد ادلركزي من اجليل الثاين 2007

إليرانية وجود برنامج سري، حني أعلنت ادلعارضة ا 2002قد بدأت منذ عاـ 

إىل جانب الربنامج ادلعلن تشرؼ عليو ادلؤسسة العسكرية اإليرانية، وبذلك بدأت 

محلة تصعيد أمريكية ضد إيراف تتهمها فيها بالسعي لبناء مفاعلني جديدين للماء 
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" الالـز لصنع األسلحة النووية،  الثقيل الذي ديكن استعمالو لصنع "البلوتونيـو

كما العاـ الذي اشتد فيو اجلدؿ حوؿ الربنامج النووي اإليراين،   2003 وكاف عاـ

زاد القلق الدويل حوؿ األنشطة النووية اإليرانية عندما صرح الرئيس اإليراين 

السابق "خاسبي" يف فيفري من نفس العاـ وللمرة األوىل عن نية البالد تطوير دورة 

معاجلتو الستعمالو يف ادلفاعالت وقود نووي كاملة من تعدين خاـ اليورانيـو و 

  2004ويف عاـ  .(10)الكهربائية النووية إىل إعادة معاجلة الوقود ادلستخدـ

الذي حيوي مقر  "كشفت صور من األقمار االصطناعية أف مفاعل "ناتانز

برنامج الطرد ادلركزي ينتج مواد انشطارية ديكن استخدامها يف تصنيع ما يراوح 

. وقد تزايدت ىذه األزمة مع وصوؿ الرئيس "زلمود (11)سالحا نوويا 30و 25

أمحدي صلاد" إىل السلطة وإعالنو سبسك بالده حبقها يف االستخداـ السلمي 

منع مفتشي الوكالة الدولية من تفتيش مواقع  2006للتقنية النووية، ويف مارس 

انت قد نووية داخل إيراف وأعلن استئناؼ بالده أنشطة زبصيب اليورانيـو اليت ك

علقتها مؤقتا، وىو ما أدى إىل نقل القضية إىل رللس األمن الدويل. وقد قادت 

يف االرباد األورويب  الًتويكا األوروبية شلثلة يف ادلنسق األعلى للسياسة اخلارجية

ووزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وأدلانيا جهودا من أجل التوصل إىل صيغة 

وجبها أنشطة التخصيب إال أف ذلك مل يثن إيراف عن متفق عليها توقف إيراف دب
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واستمر رفض إيراف لوقف زبصيب  .(12)االستمرار يف تطوير قدراهتا النووية

اليورانيـو حىت بعد قياـ الدوؿ دائمة العضوية بتقدمي حزمة مطالب وحوافز 

لطهراف، إضافة إىل هتديد بفرض عقوبات ضدىا يف حالة عدـ االستجابة خالؿ 

سوالنا" يـو  ن وىو ما محلو شلثل السياسة اخلارجية لإلرباد األورويب "خافيريشهري

، وكاف الرد اإليراين عليها أف بعض ىذه ادلطالب جدير 2006جويلية  6

بالقبوؿ وبعضها اآلخر حباجة للدراسة. وقاد الرفض اإليراين ادلتواصل لوقف 

 14وبغالبية  2006 جويلية 31زبصيب اليورانيـو إىل تبين رللس األمن يف 

أوت لتعليق  31صوتا مقابل صوت واحدا قرارا ديهل إيراف شهرا ينتهي يف 

نشاطات زبصيب اليورانيـو ربت طائلة احتماؿ فرض عقوبات عليها يف حاؿ 

عدـ امتثاذلا، وقبل انتهاء ادلهلة جاء الرد اإليراين بأنو من ادلستحيل تعليق زبصيب 

قوى الكربى، كما رفضت إيراف عرض ىذه الدوؿ اليورانيـو الذي تطالب بو ال

وقد  ب رغم التهديد بالعقوبات الدولية،بالتعاوف مقابل تعليق عملية التخصي

أوت  21صرح "زلمد سعيدي" نائب رئيس ادلنظمة اإليرانية للطاقة الذرية بتاريخ 

 أنو "بعد التقدـ الذي حققو العلماء اإليرانيوف ويف الظروؼ الراىنة بات 2006

تعليق عمليات زبصيب اليورانيـو مستحيال"، كما أعلن ادلرشد األعلى للجمهورية 

اإلسالمية آية اهلل "علي خامنئي" أف إيراف ستواصل برنارلها النووي بقوة، وقاؿ 
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"يف ادللف النووي وملفات أخرى تعتـز إيراف مواصلة طريقها بقوة معتمدة على 

  .(13)الثمار" اهلل ومتحلية بالصرب وادلثابرة وستجين

 ةالنووي لطاقةالثاني: الدوافع اإليرانية المتالك ا حورالم

ن ورؤية القيادة اإليرانية للحصوؿ على األم بني مدركات اكبري   اىناؾ ترابط       

 .ةالنووي الدوافع اإليرانية المتالؾ الطاقة، وعليو سنحاوؿ تبياف ةالنووي الطاقة

بعدد من  ةالنووي قدرات صنع المتالؾ الطاقةإيراف يف امتالؾ تنطلق رغبة إذ 

قوى نووية أخرى يف ادلنطقة، ورغبتها يف النزوع  العوامل الثابتة، ومن بينها وجود

إىل تبوء مكانة ىامة، وكذا ضغوط ادلؤسسة النووية داخل القيادتني ادلدنية 

على الرغم من كافة التأكيدات اإليرانية الرمسية بأف  ،(14)والعسكرية يف إيراف

اجلمهورية اإلسالمية ال تسعى المتالؾ سالح نووي وما لديها برنامج للطاقة 

السلمية، فإف ىناؾ مربرات تفسر اىتماـ إيراف بتطوير الربامج  لألغراضالنووية 

 النووية:

النووي اإليراين أضحى  يالحظ أف الربنامج ـــــ على الصعيد اإليراني الداخلي:

مشروعا إيرانيا قوميا ال يعد ضمن قضايا اخلالؼ بني اإلصالحيني واحملافظني، 

 انطالقا من أف امتالؾ ىذا الربنامج يعد ضامنا للمحافظة على ىوية إيراف الثورية. 

أف التحوالت اإلقليمية احمليطة بإيراف تؤكد وجود  ـــــ على الصعيد اإلقليمي:

سلاطر مستقبلية هتدد اجلمهورية اإلسالمية ابتداء باهنيار االرباد السوفيايت وما تركو 
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اليت أطاحت بالنظاـ العراقي السابق  2003من فراغ، ومرورا حبرب العراؽ عاـ 

اإلصالح  ، وانتهاء بدعاويلى وجود أمريكي مستمر يف ادلنطقةوأسفرت ع

مل تكن إيراف مستثناة منها، اليت و  ادلتحدة والدديقراطية اليت تطالب هبا الواليات

بقوى نووية ىي باكستاف واذلند وإسرائيل اليت يثار  إيراف ومن ناحية أخرى رباط

النووية الغموض حوؿ ملفها النووي واليت هتدد بالقياـ بضربة استباقية للمواقع 

  .(15)من طرفها عي إيراف لتطوير تلك الربامج يصبح أمرا مربراس ية، وبالتايلاإليران

كما أف استمرار نشاطها الرامي إىل بناء قدرة نووية كانت لو بعض العوامل 

 ادلساعدة من أمهها:

  ػػػػػ انتشار التكنولوجيا والسهولة النسبية يف احلصوؿ عليها خاصة بعد

تو ذات التسلح تفكك االرباد السوفيايت واستقالؿ بعض مجهوريا

  النووي.

 (16)ػػػػػػ عدـ انضماـ إسرائيل  دلعاىدة منع االنتشار النووي.   

 كما تستند إيراف يف رؤيتها على نص ادلادة الرابعة من معاىدة منع   ػػػػػ

( اليت تشري صراحة إىل "حق الدوؿ األعضاء NPTاالنتشار النووي )

واستخداـ الطاقة النووية غري القابل للتصرؼ يف تنمية حبوث وإنتاج 

واحلق يف التبادؿ الكامل للمعدات وادلواد العلمية  لألغراض السلمية،

والفنية الستخداـ الطاقة النووية يف األغراض السلمية"، وينطبق ىذا 
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النص على كافة األنشطة ادلندرجة يف إطار االستخدامات السلمية 

 . ومن مث تصر إيراف على للطاقة النووية، ومن بينها زبصيب اليورانيـو

أف أنشطتها النووية تندرج بالكامل يف إطار االستخدامات السلمية 

للطاقة النووية وفق ما تسمح بو معاىدة منع انتشار األسلحة النووية، 

 ومن ناحية أخرى تعطي إيراف أولوية لالعتبارات االقتصادية باعتبارىا

، باإلضافة إىل االعتبارات يرانيةدوافع حاكمة لألنشطة النووية اإل

 اإلسًتاتيجية األمنية.

فمن حيث الدوافع االقتصادية يشدد اإليرانيوف على استخداـ الطاقة النووية * 

من شأنو أف يساعد إيراف على مواجهة طلبها ادلتزايد على الطاقة بالرغم من أف 

الحتياطات ال إيراف سبتلك احتياطات كبرية من النفط والغاز، فإهنا تؤكد أف تلك ا

فالربنامج يهدؼ إىل تأمني  .(17)ديكن أف تليب طلبها ادلتزايد على الطاقة عموما

من طاقتها الكهربائية بواسطة ادلواد النووية، وذلك لتخفيض استهالكها  20%

من الغاز والنفط، ولكن ىذه الدوافع ال تبدو منطقية فادلفاعالت النووية تكلف 

على أف إيراف ركزت إنشاء مفاعالهتا النووية يف منطقة مليارات الدوالرات، عالوة 

واحدة بعيدا عن ادلدف اإليرانية وادلنشآت الصناعية يف مشاؿ البالد، وىو ما يقلل 

إمكانية االستفادة من ىذه ادلفاعالت يف توليد الطاقة خلدمة االحتياطات 
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النووية  وادلنشآتويف مايلي خريطة تبني أىم ادلفاعالت  .(18)االستهالكية

 اإليرانية:

 
 des-flash.com/2013/07/iran-http://www.israel-المصدر:

-projet-du-secret-site-nouveau-un-devoilent-opposants

nucleaire/ 

أما من حيث الدوافع اإلسًتاتيجية األمنية فيمكن القوؿ بأف القدرة النووية * 

ي السلمية بشكل عاـ يعد من العوامل ادلعززة دلكانة الدولة على الصعيدين اإلقليم

والدويل، فإيراف تعترب أف امتالكها التقنية النووية اليت تدعي أهنا سلمية وخاصة 

 ،(19)القدرة على زبصيب اليورانيـو ىو أمر يصوف أمنها من خالؿ تعزيز قوهتا

فالفكر االسًتاتيجي اإليراين ركز بشدة على الدروس ادلستفادة من احلرب العراقية 

http://www.israel-flash.com/2013/07/iran-des-opposants-devoilent-un-nouveau-site-secret-du-projet-nucleaire/
http://www.israel-flash.com/2013/07/iran-des-opposants-devoilent-un-nouveau-site-secret-du-projet-nucleaire/
http://www.israel-flash.com/2013/07/iran-des-opposants-devoilent-un-nouveau-site-secret-du-projet-nucleaire/
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األمريكية اإلسرائيلية ذلا، وضرورة أف تستعد آلية اإليرانية والتهديدات  –

احتماالت يف ادلستقبل، كما أف إيراف استنتجت أهنا ال جيب أف تعتمد كثريا على 

القيود الذاتية اليت قد يفرضها اخلصـو على أنفسهم أو على سبسكهم بااللتزامات 

مل للسياسة . كما أف تطور القدرات النووية يندرج يف إطار تصور متكاالدولية

اخلارجية اإليرانية إقليميا ودوليا، حيث تسعى السياسة اخلارجية اإليرانية إىل بناء 

مكانة متميزة على الساحة اإلقليمية، والقياـ بأدوار متعددة تبدأ بادلشاركة يف 

واالستفادة من ترتيبات أمن اخلليج، وربقيق االستقرار يف منطقة مشاؿ غرب آسيا 

ديكن أف يقدـ  ةالنوويالطاقة ة يف النظاـ الدويل، ولذلك فإف التحوالت اذليكلي

ويشدد ادلسؤولني  .1إليراف أداة بالغة األمهية لتعزيز مكانتها اإلقليمية والدولية

اإليرانيوف من خالؿ تصرحياهتم على سبسكهم هبذا احلق، وذلك من خالؿ تصريح 

بأف: "االستفادة  2007الرئيس اإليراين السابق "أمحدي صلاد" يف شهر ماي 

الكاملة من كافة إمكانات الطاقة النووية يعود للشعب اإليراين كلو وليس ألي 

مهما كاف احلق يف محلنا على التخلي عنو، وأعدائنا أعجز من أف يلحقوا 

وأضاؼ أف إيراف: "تقف اليـو على عتبات قفزة نوعية بالشعب أي ضرر"، 

ما يفعلو األعداء ذباه إيراف وما يصفونو من ىائلة، ولن يزعزع إرادهتا األعداء... 

أيضا إىل عراقيل ىدفو منع تطور الشعب اإليراين وتقدمو". كما ديكن اإلشارة 
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 باليـو الوطين للتكنولوجيا االحتفاؿتصرحيات الرئيس السابق "أمحدي صلاد" يف 

، بأف "القوى الكربى سبارس كل أنواع الضغوط 2008النووية خالؿ شهر أفريل 

حلرماف إيراف من حقها الطبيعي يف امتالؾ التكنولوجيا النووية" مضيفا أف 

التكنولوجيا النووية اليت اكتسبتها إيراف "ستحدث ثورة يف مجيع اجملاالت"، 

ال يعارضوف القنبلة الذرية، ألهنم  واعتربىا أيضا أحد أسباب قوة إيراف قائال: "إهنم

لو كانوا يعارضوف ذلك لكانوا دمروا ما ديلكوف من ترسانات، إهنم يعارضوف 

ظهور قوة صاحلة تبحث عن األمل وتعارض اذليمنة"، وأكد أف: "القضية النووية 

السياسي األىم يف العامل ادلعاصر، وأف انتصار إيراف يف  اإليرانية ىي احلدث

سياسي يف العصر الراىن ىو بال شك سبهيد لتطورات كربى يف أعنف صراع 

العالقات الدولية وموازين القوة على الصعيد الدويل". ويف السياؽ ذاتو ديكن 

اإلشارة إىل بعض تصرحيات ادلرشد "علي خامنئي" اليت أطلقها قبل انقطاع 

ليت قدمت إليها للمهلة اليت حددىا اجملتمع الدويل إليراف للرد على حزمة احلوافز ا

، وىي تصرحيات أكد  2008يف جواف  مقابل زبليها عن زبصيب اليورانيـو

خالذلا "خامنئي" أف بالده لن تًتاجع أماـ مطالب القوى الكربى إليقاؼ 

برنارلها النووي، مضيفا قولو: "آف األواف لألمة اإليرانية أف سبضي قدما بوعي، 

 .(20)وأف تعزز قدراهتا"

 اؼ إيراف اإلسًتاتيجية بالسعي ضلو بناء قوة نووية فيما يلي:وعليو تكمن أىد
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تأسيس وبناء حالة من ادلساواة والتوازف اإلقليمي مع القوى النووية اإلقليمية  أوال:

 مثل: إسرائيل وباكستاف واذلند.

  .(21) اإلسالميملتقود دوؿ العا رباوؿ أف تعزيز موقعها كمركز قوة إسالمية ثانيا:

تكريس اذليبة وادلكانة اإلقليمية اإليرانية على اخلليج، يف ظل القناعة اإليرانية  ثالثا:

بفكرة تكريس القومية الفارسية على اخلليج، وإدراكها جململ عناصر قوهتا مقارنة 

، األمر الذي بنظرياهتا الدوؿ اخلليجية وبعض دوؿ اجلوار االسًتاتيجي األخرى

  .(22)نطقة ويف نظم وىياكل األمن يف ادلنطقةيفرض ذلا أف تؤثر يف سياسات ادل

على عدة مستويات تؤثر على  تصاعد السياسات اإلسرائيلية يف ادلنطقة رابعا:

إيراف بشكل أو بآخر، األوؿ خاص بالفصائل الفلسطينية اليت تتهمها  بالتشدد 

يت والدعم من جانب طهراف، والثاين إقليمي سبثل يف تعزيز العالقات مع اذلند وال

هتدؼ إىل ضماف التطويق األمريكي اإلسرائيلي، والثالث يتمثل يف احلملة اليت 

قادهتا إسرائيل سواء داخل الواليات ادلتحدة أو خارجها بشأف ادللف النووي 

 اإليراين، وما تردد من هتديد إسرائيل بتوجيو ضربة وقائية ضد ادلنشآت اإليرانية.

يف منطقة اخلليج بعد اهنيار العراؽ كقوة إقليمية  اختالؿ معادالت القوة خامسا:

كربى، ودخوؿ معظم دوؿ اخلليج يف مظلة احلماية األمريكية من   بشريةعسكرية و 

خالؿ القواعد العسكرية ادلوجودة يف ىذه الدوؿ، وهتميش دور مصر سواء يف 
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الالت  أمن اخلليج أو يف عملية التسوية السلمية بني العرب وإسرائيل، وىذه اإلخت

  .(23)كاف من شأهنا أف تغري إيراف إلمكانية تطوير قدراهتا النووية

ومن ىنا مل يكن من ادلفاجئ سعي إيراف المتالؾ القدرات العسكرية النووية اليت 

تكفل ذلا قوة ردع يف مواجهة القوى اإلقليمية والدولية على حد سواء شلا يفسح 

  .(24)ية دوف أي عوائقذلا اجملاؿ لتحقيق مجيع طموحاهتا اإلقليم

ىناؾ بطبيعة احلاؿ  :مدركات األمن ورؤية القيادة اإليرانية للسالح النووي

مدركات ورؤية القيادة اإليرانية للسالح النووي، بل ورؤيتها لدور  كبري بنيارتباط  

القوة العسكرية يف السياسة اخلارجية اإليرانية ككل، وتركز سياسة األمن القومي 

على رلاهبة التهديدات واالستفادة من الفرص القائمة يف البيئة  اإليراين

اإلسًتاتيجية احمليطة بإيراف، وتركز أىداؼ السياسة الدفاعية اإليرانية على زلورين 

رئيسيني: أوذلما امتالؾ القدرة على الدفاع عن األراضي اإليرانية يف مواجهة 

االحتالؿ األمريكي للعراؽ عاـ  التحرشات األمريكية واإلسرائيلية اليت زادت عقب

، أما احملور الثاين فهو يتمثل يف تعزيز الدور االسًتاتيجي اإلقليمي إليراف 2003

سواء يف منطقة اخلليج أو الشرؽ األوسط أو حبر قزوين أو آسيا الوسطى أو 

جنوب غرب آسيا. ففي ما يتعلق بالتهديدات األمريكية إليراف فمن ادلعروؼ أف 

إليرانية األمريكية تعاين من توتر منذ قياـ الثورة اإلسالمية عاـ العالقات ا

اإليراين الرافض ، وقد تضاعف التوتر بني اجلانبني بفعل بروز ادلوقف 1979
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اإلسرائيلية، باإلضافة إىل القلق  –لوجود إسرائيل، ورفضها لعملية التسوية العربية 

سكرية عموما ومن إصرارىا األمريكي من إصرار إيراف على تطوير قدراهتا الع

بصفة خاصة على تطوير قدراهتا يف اجملاؿ النووي، وىي عملية ترى اإلدارات 

 11األمريكية ادلختلفة أهنا هتدؼ المتالؾ السالح النووي. وعقب ىجمات 

يف الواليات ادلتحدة اذبهت إدارة الرئيس األمريكي السابق  2001سبتمرب 

فها ضد إيراف، وصنفتها كواحدة من دوؿ "جورج بوش االبن" ضلو تصعيد موق

اولت من ػػػػراف حػن أف إيػ، يف حي (25)2002"زلور الشر" منذ بداية عاـ 

دائرة من روج ػا للخػػػات ادلتحدة سعيػػػع الواليػػادي الصداـ مػػػػا تفػػػػهػتػاحيػػػن

اف،  ػػػانستػػػات ادلتحدة يف غزو أفغػػدت إيراف الواليػػاعػػاالستهداؼ األمريكي إذ س

. ويف تعاونت معها تعاونا غري مباشر أثناء حرهبا ضد نظاـ "صداـ حسني" اػػػكم

دأبت احلكومة اإليرانية على نفي حدوث أي احلرب على العراؽ فًتة ما بعد 

تدخل من جانبها يف شؤوف العراؽ الداخلية سعيا لتفادي الصداـ مع الواليات 

دارة األمريكية من اهتاـ إيراف بإثارة القالقل يف ادلتحدة، إال أف ذلك مل دينع اإل

أواسط شيعة العراؽ، وربريضهم ضد الواليات ادلتحدة وتدخلها الدائم يف الشؤوف 

العراقية، كما بات مطروحا بقوة أف الواليات ادلتحدة تعمل على عملية عسكرية 

من أجل واسعة النطاؽ ضد إيراف أو على األقل تكثيف الضغوط السياسية عليها 

الدفع يف اذباه حدوث ربوالت سياسية داخلية فيها. وعلى اجلانب اآلخر فإف 
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تركز على مواجهة ىذه التحديات عرب  السياسة اخلارجية والدفاعية اإليرانية

منظومة متكاملة من اإلجراءات اليت تركز على تطوير قدرات إيراف الشاملة 

دلسلحة، عالوة على تنشيط العمل يف السيما يف رلاؿ القدرات التسليحية لقواهتا ا

برنارلها النووي، وإىل جانب ذلك تسعى إىل بناء شبكة من الروابط والتحالفات 

سياسية احمليطة هبا، السيما يف اخلليج والشرؽ األوسط من  - يف الدوائر اجليو

أجل امتالؾ قدرة أكرب يف مواجهة التهديدات ادلختلفة جنبا إىل جنب مع زيادة 

راف يف تعزيز مكانتها اإلقليمية ومحاية مصاحلها اإلسًتاتيجية. ويف ىذا فرص إي

اإلطار ربتل القدرات النووية مكانة زلورية يف جهود تطوير قدرات إيراف الشاملة 

منذ أواخر الثمانينيات، وذلك كجزء من عملية البناء اليت بدأهتا القيادة اإليرانية 

الغموض ظل زلتدما منذ ذلك احلني بشأف  عقب انتهاء احلرب مع العراؽ. إال أف

، ويف ىذا ما إذا كاف االىتماـ بالقدرات النووية مندرجا فقط يف اإلطار ادلدين

السياؽ ترى القيادة اإليرانية يف األسلحة النووية مصدرا للهيبة وادلكانة وأداة 

لعراؽ، دلضاعفة القوة العسكرية اإليرانية، وىو ما كانت تفتقده أثناء احلرب مع ا

فاألسلحة النووية عموما تؤدي دورا زلوريا يف دعم مكانة الدوؿ ادلالكة ذلا وتعزيز 

    .(26)دورىا يف القضايا اخلارجية، ولتفتيت ربالفات اخلصـو وزبويف الدوؿ اجملاورة

 
 الهوامش:
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وسلاطر الربنامج النووي اإليراين: آفاؽ األزمة بني التسوية الصعبة أمحد إبراىيم زلمود،  - 1
 25(، ص.2005)القاىرية: مركز الدراسات السياسية واإلسًتاتيجية، سبتمرب  التصعيد

 25، ص.مرجع سابقػػػػ أمحد إبراىيم زلمود،  2
 26، ص. نفس ادلرجع  - 3

NPT*  ىي اتفاقية للحد من انتشار األسلحة النووية، بدأ التوقيع عليها يف :
 دولة. 189اقية ، وحىت األف وقعت على االتف 01/7/1968

)القاىرة: كنوز للنشر والتوزيع،  األقطاب الثالثة مصر وإيراف وتركياػػػ أنس الدغيدي،  4
  203-201(، ص ص.2012

  43-42، ص ص. مرجع سابقػػػ أمحد إبراىيم زلمود،  5
 204، ص. مرجع سابقػػػػ أنيس الدغيدي،  6
)بالفارسية: نريوَكاه اسبى بوشهر(، زلطة  : ىي زلطة بوشهر الكهروذريةزلطة بوشهر للطاقة* 

كم  إىل اجلنوب الشرقي من مدينة بوشهر يف إيراف،   17نووية لتوليد الكهرباء تقع على بعد 
حبضور وزير اخلارجية اإليراين السابق "علي أكرب صاحلي"  2011سبتمرب  12افتتحت يف 

ة اإلنتاجية للمحطة ضلو ألف ووزير الطاقة الروسي السابق "سريغي مشاتكو"، وتبلغ القدر 
 ميغاواط.

 60، ص. مرجع سابقػػػػ أمحد إبراىيم زلمود،  7
)عماف: دار احلامد للنشر  تأثري التسلح اإليراين على األمن اخلليجيػػػػ عصاـ نايل اجملايل،  8

 83-81(، ص ص.2012والتوزيع، 
 302، ص. مرجع سابقػػػػ إدياف أمحد رجب،  9

-اإلسرائيلية-أزمة الربنامج النووي اإليراين التحديات ادلتبادلة اإليرانية، ػػػػ زكريا حسني 10
 133-132(، ص ص.2011)اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدولية ،  األمريكية

" يف 235تستخدـ فيو أجهزة الطرد ادلركزي لزيادة نسبة نظائر "اليورانيـو  مفاعل ناتانز:*
الت ادلاء اخلفيف إلنتاج الكهرباء وتتطلب ىذه اليورانيـو الصلب النقي، وتستخدـ مفاع

 .%3.5إىل  %2.5" إىل ما بني 235العملية أف يصل تركيز "اليورانيـو 
 133، ص.مرجع سابقزكريا حسي،  – 11
  304-303، ص ص. مرجع سابقػػػػػ إدياف أمحد رجب،  12

  90-89، ص ص. مرجع سابقػػػػػ عصاـ نايل اجملايل،  2
، يف "اخلليج ربديات تأثري الربنامج النووي اإليراين يف أمن اخلليجكيمب، ػػػػػ جيفري   13

 236(، ص.2005ادلستقبل" )أبو ظيب: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث، 
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 27-26، ص ص. مرجع سابقػػػػ زلمد عبد احلليم جاد،  14
القرف احلادي ػػػ أمحد عبد احلكيم، "خريطة القوى النووية يف الشرؽ األوسط يف أوائل  15

 134(، ص.2001، )سبتمرب 271، ع.ادلستقبل العريبوالعشرين"، 
الواليات ادلتحدة األمريكية وأزمة االنتشار النووي احلالة ػػػ أشرؼ عبد العزيز عبد القادر،  16

)أبو ظيب: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسًتاتيجية،  2009 -2001اإليرانية 
 138-135(، ص ص.2010

 217، ص.مرجع سابقػػػ زلمد صادؽ إمساعيل،  17
 138-135، ص ص.مرجع سابقػػػ أشرؼ عبد العزيز عبد القادر،  18
 218، ص.مرجع سابقػػػ زلمد صادؽ إمساعيل،  19
 138، ص.مرجع سابقػػػ أشرؼ عبد العزيز عبد القادر،  20
 68، ص.مرجع سابقػػػ عصاـ نايل اجملايل،  21
 102ص.، نفس ادلرجعػػػ  22
 220-219، ص ص.مرجع سابقػػػ زلمد صادؽ إمساعيل،  23
 68، ص.مرجع سابقػػػ عصاـ نايل اجملايل،  24
 120، ص.مرجع سابقػػػػ خالد أبو بكر،  25
 120، ص.نفس ادلرجعػػػػ  26
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2010). 

ػػػ أمحد عبد احلكيم، "خريطة القوى النووية يف الشرؽ األوسط يف أوائل القرف احلادي  3
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 (.2005اسات والبحوث، ادلستقبل" )أبو ظيب: مركز اإلمارات للدر 
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